
في   النظم المزدوج،  ܸܡܐܡܵܪܐ ܕܵܙ̈ܘܓܸܐ كتاب نيافة االسقف الدكتور مار عمانوئيل يصدر  

 اإللهية الحكمة 

 

تورو ص مدينة  في  الكنديةندر  وفيتو  جديد    ،2020  عامأواخر    ،  )كتاب  ܸܡܐܡܵܪܐ تحت عنوان 

أي  (The Hymn of Couplets:ܕܵܙ̈ܘܓܸܐ المزدوج،  االلهية في    النظم  والمؤلف،  الحكمة    للناشر 

اآلشورية  المشرق  لكنيسة  كندا  ابرشية  اسقف  عمانوئيل،  مار  الدكتور  والذي  نيافة  صادف  ، 

 (.2020 -1990)الذكرى الثالثين لرسامته األسقفية صدور هذا الكتاب، 



الى كتاب النظم    ، ميمره الثامن  ، بجهد شاق و ،  الجديد  في هذا الكتابنيافة االسقف،    حيث اضاف

الرب  ُمفلحا    ،المزدوج بنعمة  الشعرية    أبياته  من  في  أدباء    تعقب الجديدة،  وسبعة  من  سبقوه 

 . عصور مختلفة

هو احد    ، المزاوجة  ميامراو  المزدوج  النظم    :   The Hymn of Couplets  :  ܓܸܐܕܵܙܘ̈   ܸܡܐܡܵܪܐ

  ،من ازمنة مختلفةو ، حيث يقوم عدة كتاب  غاية واحدة  التي تتمحور حول  فنون الشعر السرياني 

في  مبنية على قصيدة المفريان غريغوريوس ابن العبري الذي كتب ميمره    قصيدة واحدةبكتابة  

عشر،   الثالث  اإللهيةالقرن  الحكمة  كاتب  حول  كل  يقوم  حيث  من  وبالتتابع،  ،  بيت  كل  بكتابة 

سبقه،   الذي  الشاعر  ابيات  فوق  قصيدته،  تناابيات  الكاتب  زلية،  بطريقة  من  الى  أي  االحدث 

 كتبت حول غاية واحدة.  كما لو كانت قصيدة واحدةاالقدم، 

ميامر ثمانية  على  الجديد،  الكتاب  هذا  المزدوج من    يحوي  من  النظم  كتاب  ثمان  تأليف  من   ،

 مختلفة، وهم كل من:   عصور

 (.1286 – 1226غريغوريوس ابن العبري "مفريان"، )

 (. 13ق – 12"، )ق؟قسيس خامس القرداحي "

 ( 14ق – 13ايشوعياب بر مقدم "مطران"، )ق

 (1713 – 1667يوسف الثاني "بطريرك"، )

 (1742 – 16"، )ققسيسصومو من بيوس "

 ( 1949 – 1860الياس شير "راهب"، )

 (2004 – 1917اسحق "راهب"، ) فيلبوس

 (.  - 1958عمانوئيل "اسقف"، )

 

العبري  ابن  على  ميمره  اوال ،    ،وكتب  يشتمل  الحكمة    305الذي  حول  الشعرية  االبيات  من 

من    في كل منهما اثني عشرة حركة  ،صدر وعجز ،  ، وكل بيت فيها يتكون من شطرين االلهية

النرساوي على    البحر  تقوم  تغير    دعامات   ثالثالتي  مع  الحركة،  شطرين  رباعية  كل  قافية 

 لتكون لكل بيت، قافية واحدة. 



االخرون،   السبع  االدباء  اضاف  العبري  ثم  ابن  قصيدة  على  مستندين  بالتعاقب،  ميامرهم، 

اتبعها  التي  والقافية  بالوزن  القصيدة  وملتزمين  دارت حولها  الذي    العبري ابن  كتب  .  والغرض 

تعقيبا  على    ،خاص به كل بيت    الشاعر خاميس بر قرداحي، وكتب  بعده  جاءاوال ، ثم  قصيدته،  

 المزاوجة.  ميامرالنظم المزدوج او  سمي، جميل فن ادبي في ، كل بيت في قصيدة ابن العبري 

الكتّاب   تعاقب  كتابة    ،االخرون  الخمسةثم  ابيات  وبالتتابع،  من  بيت  ابيات  قصائدهمكل  فوق   ،

"بينما الكاتب الثامن، نيافة االسقف مار عمانوئيل اجرى  من عصر سابق،  الكاتب الذي سبقهم،  

، كما في ترتيب أسماء لكتابة الميامرالزمني،    التسلسلمتبعا   تغيرا  في النظام المزدوج السابق،  

اعاله االثني عشري،  "االدباء  الوزن  حولها    ملتزمين  تدور  التي  ذاتها  والمعنى  ابيات  والقافية 

العبري  ابن  تبرز  قصيدة  بطريقة  اللغوي،  التأمل و   الثراء  من  العالية  ،  والتركيز   المستويات 

لديهم  ما  خالل    إلظهار  من  المتجلية  االلهية  والحكمة  اللغة  حب  تعكس  ميامرهممن  بطريقة   ،

والجديد،  ت  القديم  بعهديه،  المقدس،  الكتاب  من  جذورها  مستمدة  كنسية  تعاليم  عاليم  آباء  ومن 

في   النسكيةالكنيسة  نحو،  الحياة  فكري والهوتي    لتصبو  ببنيان شعري،  الروحية،  الحياة  كمال 

اب، على امتداد ثمانية قرون، تناول مفتاح  ـة الجليل، حيث يحاول الكتّ للوصول الى مقام الحكم 

 األرضي.  الحكمة السماوية باعتبارها الهدف من الوجود اإلنساني

 الجوانب التالية: ، وباختصار،ويشمل الكتاب

 

هو   • النُ الكتاب  لكتاب  جديدة  المُ طبعة  ُكتاب(  زدوج  ظم  عنوان  )بثمان  را  )ِمم  وتحت 

ِكى:   في  و(  ܓܸܐܕܵܙܘ̈   ܸܡܐܡܵܪܐد َزو  ة  ثالث تحت    ه صفحات محتوى  ظم  ونُ ،  صفحة  378يقع 

 . (A-K) انكليزية  وابجدية  (305-1)  انكليزية، (i-lvii) رومانية   ،يةترقيم   نُظم

 

الثامن  )جديدة  ال  تهإضافب و الكتاب   • الميمر  عمانوئيل(  أي  مار  كتّ لألسقف  النُ ـالى  ظم  اب 

  Syriac Literature،  في األدب السرياني   هام    يُعتبر إنجاز    ،السابقين   في الكمال   المزدوج

تُ ال    ، ة أدب  حّي لغة  إنه    الذي يثبت    ، في فجر ومساءكل    ا به  دُ شِ ين و   ، دّرست  درس و زالت 

 .  ومنها كنيسة المشرق اآلشورية  ، الكنائس الشرقية

 

أوّ يقدم   • نقدّي الكتاب  دراسة  النظم  ل  لكتاب  ثمان    ُمعتمدا    المزدوجة  على عشرة مصادر: 

المزدوج)  بغدادطبعة  و   ،مخطوطات العاشرة   ،2005  لسنة  ( النظم  والمخطوطة 

 .2020 اإللكترونية للكاتب قبل الطبع



 

  305)  ،لثمانمن الوزن االثنا عشرّي لكل من األدباء ا  شعريا    بيتا    305  يتضمن الكتاب •

الُمرقّمة    فيونُّظمت  ،  أبياتا  (  2440=    8×   هام    ،305الى    1الصفحات  تنسيق  وهذا 

لكل كاتب    اثنتين  ،مقطعا  شعريا    16تحتوي على    ،صفحةأو  كل بيت شعري  ، الن  بذاته

تختلف  و  قافية  وذو  وصفحة(   أو  )بيت كل    فيموزونة  تحتوي  ،  بيت  وتقدم  كل صفحة 

  ، من االقدم الى االحدث، تصاعديةورتبها الناشر والمؤلف بطريقة    ،الثمان اب  تّ كُ واحد لل

ت  يك  ، الباحثأو  لقارئ  ل  سّهللكي  أن  شاء  تمعُ ن  و إن  وتحليال  ،  نا  أكثر  بيت   دراسة    لكل 

 .للكتّـاب الثمان

 

في طبع    في المخطوطات المعتمدة  اتالقراء  اختالف  تناول  ، ةدراسته النقدّي في  و الكتاب   •

،  الجميل   بغية التفاعل مع هذا الفن االدبيللقارئ  في تسهيل القراءة    سهموأ  ،هذا الكتاب

توفير   طريق  من  عن  أكثر  آالف    10،000ترجمة  معانيها  تقديم  مع    كلمةعشرة 

 . لبعض فقراتها مختصرا   مة أو شرحا  معلومات قّي المؤلف يقدم    وأحيانا   ، مرادفاتهاو 

 

مقدمة   • نصّ   ،الكتابفي  األسقف  آَپمايا    هُ وترجم  ا  أضاف  يوحنا  مار  القديس  ميامر  من 

  ، وربّما أول من كتب عن المحطات الثالث في مسيرة الكمال )الجسدّية   )القرن الخامس(

ترجم    ،النفسّية وكذلك  اكبير  وباختصارالروحّية(.  الحمامة  ،  كتاب  في  الثالثة  لمحطات 

العبري  غريغوريوس ار  لم بابن  كان    ، الملقب  ميمره  الذي  بكتابة  قام  من  المزدوج  أول 

البعدئذ  ليصبح   اآلخرون معتمد  األساس  الكتّاب  فتعاقب  مختلفة  من    عليه،  في  عصور 

 . ميامرهمكتابة 

 

في  ميامرهم  ثمان أدباء نُسجت    مجموعة  على  ،وألول مرةيديك، يحوي  هذا الكتاب الذي بين  و 

بكنائس أبرشية كنيسة المشرق    باالتصال   هيمكن الحصول على نسخة من ، والمزدوجكتاب النظم  

 اآلشورية في كندا. 

 

يشار الى نيافة االسقف مار عمانوئيل، أسقف كندا، قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة  

عام   "   2015تورنتو  الموسومة  اطروحته  بر    عن  ليوخنان  التاريخ  ألحاديث  مختصر  كتاب 

 . " بنكايى: مقدمة للكتاب ودراسة انواعه األدبية



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


